
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adresa: 
 
Ústav rómskych európskych štúdií 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety  
Tatranská 10 
974 11 Banská Bystrica 
 
(budova bývalej ZŠ, 1. poschodie) 
 
Web: http://ures.wbl.sk/ 

http://www.vssvalzbety.sk/ 
 
Tel.: +421 911 828 275 
 

  

Šéfredaktor: PhDr. Jozef Facuna 
 
Redakčná rada:  
PhDr. Ladislav Fízik, PhD. 
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. 
 Ing. Denisa Ivaničová 
Mgr. Zuzana Balážová 
Mgr. Andrea Hlinková 
Erika Fíziková 
 
Kontakt redakcie: sefredaktor.nl@gmail.com  

1/2012 

NEWSLETTER 
Ústavu rómskych európskych štúdií  

sv. Sáry de Marseille v Banskej Bystrici 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce  

sv. Alžbety v Bratislave 

 



Príhovor rektora 
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
Dr. h. c.  mult. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc.  

k začiatku akademického roka 2012/2013 
 
Milí študenti  a učitelia! 
Na úvod môjho príhovoru dovoľte mi 
povedať pár aktuálnych informácii 
o našej vysokej škole. Aj napriek 
neprajnosti rôznych médií k našej 

vysokej škole sa nám prihlásilo zatiaľ najviac študentov - 
vyše 6 tisíc. „Od 1. septembra  štartujeme v prvom ročníku 
nový predmet: Novodobé Slovenské dejiny, v ktorých 
výučbu sme zverili tým, ktorí na vlastnej koži posledné dni 
zakúsili perzekúciu a prepúšťanie z práce. Zároveň 
štartujeme Múzeum obetí totalitných ideológii, t. j. múzeum 
obetí komunizmu, fašizmu, extrémneho nacionalizmu 
(Kambodža, Bosna, Rwanda, atď.). Ďalším novým 
pracoviskom je Dom pre seniorov Dr. V. Jukla v Bratislave, 
nielen pre seniorov z protikomunistického a protifašistického 
odboja, ku ktorým sa často spoločnosť nechovala 
empaticky. Štvrtým novým pracoviskom je Kolégium Bl. 
Zdenky Schellingovej, jednej z obetí stalinistických žalárov“.  
Aj tieto aktivity a naše úsilia svedčia o zmysluplnosti poslania 
našej vysokej školy. Milí študenti a učitelia, prajem Vám 
„slovami Sv. Františka a Sv. Alžbety, ktoré sme vyvesili na 
obrovskom billboarde na našej budove hneď vedľa sídla 
pána prezidenta, slovami POKOJ a DOBRO, vítam Vás v 
novom školskom roku na našej vysokej škole! „ 

Prevzaté z príhovoru rektora – príhovor v plnom znení si 
môžete prečítať na internetovej stránke vysokej školy: 
http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/rek
tor/PRIHOVORREKTORANAZACIATOKNOVEHOSKOLSKEHOROKU.pdf  

 

Príhovor riaditeľa 
Ústavu rómskych európskych štúdií sv. Sáry de Marseille  

PhDr. Ladislava Fízika, PhD.  
k začiatku akademického roka 2012/2013 

 
Milé študentky, milí študenti! 
Aj v tomto akademickom roku 
2012/2013 prinášame Vám, našim 
študentkám a študentom, v nových 
priestoroch školy možnosti vzdelávať sa 

v oblasti sociálnej práci so zameraním na rómsku komunitu.  
Aktuálne problémy v spoločnosti  na Slovensku a v zahraničí 
čoraz viac zdôrazňujú potreby sociálnej práce v praxi. 
Väčšina kompetentných a zodpovedných pochádza z 
majoritnej spoločnosti a často logicky zápasia s väčšou 
alebo menšou mierou predsudkov voči minorite. Čo je 
potrebné zmeniť, je hodnotový postoj majority k Rómom. 
Zmeniť a vyhýbať sa názorom, že Rómovia sú „nepoctiví 
chudobní“, nedôveryhodní, neprispôsobiví a nelojálni 
občania. Medzi Rómami sú slušní, zodpovední, pracovití, 
cieľavedomí a úspešní občania. Výzvou pre sociálnych 
pracovníkov spolu s ďalšími pracovníkmi pomáhajúcich 
profesií je zásadne prispieť k eliminácii predsudkov a 
preklenutiu bariér medzi minoritou a majoritou. Dúfam, že 
budete aj Vy či už počas štúdia alebo už ako absolventi 

vysokej školy napomáhať riešiť tieto problémy a znižovať 
sociálne napätie v spoločnosti. Milé študentky, milí študenti 
prajem Vám v štúdiu veľa trpezlivosti a úspechov!  
 

Newsletter a jeho cieľ? 
 

Newsletter (ďalej len „NL“) bude vychádzať každé tri 
mesiace. Bude určený pre učiteľov, študentov bakalárskych 
a magisterských študijných programov a doktorandov. NL 
bude sprístupnený v elektronickej podobe na web stránke 
ústavu. NL bude informovať o novinkách ústavu, 
poskytovať praktické informácie ohľadom štipendií, 
domácich a medzinárodných stáži, poskytovať informácie 
o aktuálnych domácich a medzinárodných konferenciách 
a publikáciách v oblastiach sociálnej práce a rómskej 
problematiky. Bude zahŕňať rozhovory s osobnosťami 
z akademickej obce, rozhovory s úspešnými študentmi 
a študentkami. NL bude poskytovať informácie 
o realizovaných projektoch a súčasných projektoch, ako aj 
výziev na predkladanie projektov na ich schvaľovanie. 
 

Šéfredaktor: PhDr. Jozef Facuna 
doktorand VŠZaSP sv. Alžbety 

 
Štúdium 

na Ústave rómskych európskych štúdií  
sv. Sáry de Marseille  

 
Ústav rómskych európskych štúdií vstúpil do vzdelávacieho 
a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 2009. Prioritne 
sa zameriava na realizáciu bakalárskeho študijného 



programu sociálna práca so zameraním na rómsku 
komunitu a magisterského štúdia sociálnej práce v externej 
forme štúdia. Ide o akreditované študijné programy vo 
všetkých troch stupňoch: Bc., Mgr. a PhD. - vysokoškolskí 
učitelia, členovia ústavu pôsobia ako školitelia v rámci 
doktorandského študijného programu. 
 
Absolvent študijného odboru sociálna práca: 
 
Absolventi študijného odboru Sociálna práca sú spôsobilí 
vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: 
 bakalár sociálnej práce (Bc. Social Work)  

1. stupeň, akreditácia Banská Bystrica 
 magister sociálnej práce (Mgr. Social Work)  

2. stupeň, akreditácia Bratislava 
 philosophiae doctor sociálnej práce (PhD.) 

 3. stupeň, akreditácia Bratislava 
 
Sociálny pracovník - absolvent bakalárskeho štúdia ovláda 
základy teórie a praxe sociálnej práce so zameraním na 
rómsku komunitu, má znalosti o úlohách štátnej správy, 
samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti 
sociálnej politiky. Je pripravený pre výkon: 
 
 sociálno - správnych činností a sociálno-právneho 

poradenstva prvého kontaktu; 
 sociálneho diagnostikovania, sociálneho 

prognózovania, sociálnej prevencie a sociálno-
právnej ochrany; 

 inej formy sociálnej pomoci (napr. krízová 
intervencia, terénna práca, resocializácia, 
vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc 
občanom v hmotnej a sociálnej núdzi). 

Absolvent: 
 je pripravený zriaďovať, koordinovať a organizovať 

sociálne služby; 
 dokáže navrhovať, vyvíjať, implementovať, 

rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať formy a 
metódy sociálnej práce. 

 
Absolvent bakalárskeho štúdia nachádza svoje uplatnenie v 
rôznych odvetviach sociálnej sféry, rezortu vnútra, 
spravodlivosti, vo väzenstve, v  probačnej a mediačnej 
službe, v podnikovej sfére, v oblasti verejnej správy a 
aktivitách neštátnych subjektov. 
 
Sociálny pracovník - absolvent magisterského štúdia 
ovláda teoretické koncepcie a metódy sociálnej práce, má 
znalostí o ekonomike a legislatíve sociálnej sféry, pozná 
metódy riadenia sociálnej sféry a dokáže: 

 
 analyzovať sociálnu situáciu v danej lokalite príp. 

regióne; 
 navrhovať, prijímať a uskutočňovať koncepčné 

riešenia sociálnych problémov; 
 spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom 

konaní, zdravotníctve, školstve a psychologickom 
a pedagogickom poradenstve; 

 podieľať sa na riešení otázok kvality života a socio-
enviromentálnych problémov; 

 riešiť otázky minorít, osobitne rómskeho etnika; 
 riešiť  otázky rodinnej politiky a rodinného života, 

chudoby, bezdomovectva, prostitúcie, drogových 
závislostí a ostatných sociálno-patologických javov 
v terénnej sociálnej práci; 

 samostatne projektovať a organizovať aktivity  
v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb; 

 utvárať a udržiavať pracovné vzťahy, uvedomovať 
si emócie a pracovať s nimi, s ich účinkom na svoju 
osobu alebo iných ľudí; 

 uvedomovať si  individuálne a kultúrne odlišnosti  
a pracovať s nimi, využívať svoju autoritu, byť si 
vedomý možnej agresivity, nepriateľstva, hnevu 
klientov a pracovať s nimi plne si uvedomujúc 
riziká pre seba a iných; 

 zaznamenávať si dôkladne a sústavne svoju prácu, 
presadzovať politiku inštitúcie a zároveň 
zohľadňovať dôvernosť  a osobný prístup  jedinca; 

 spracovávať a prezentovať správy; 
 organizovať, robiť časový rozvrh a monitorovať 

prácu, získavať informácie s využitím dostupných a 
všeobecne akceptovaných foriem; 

 vyhľadávať a určovať  typy poskytovaných služieb, 
ovplyvňovať rozvoj služieb; 

 poznať význam a tvorivo zužitkovať zdroje, ktoré 
poskytujú zariadenia alebo inštitúcie v sociálnej 
sfére. 
 

Cieľom štúdia je profilovať uchádzača na rozšírenie 
humanitných a sociálnych poznatkov, zvládnutie dilem 
súvisiacich so sociálnou integritou, osvojenie si manažérskej 
sociálnej technológie, pochopenie etických súvislostí v 
organizácii sociálnej práce a v každodennom živote. 
Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre 
implementáciu teórie a metód sociálnej práce. Dôraz je tiež 
položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov 
v supervízii sociálnej práce. Na ústave sa môžu záujemcovia 
uchádzať o rigorózne pokračovanie v odbore sociálna práca 
a o doktorandské štúdium v tomto odbore. Absolvent má 
možnosť uplatniť nadobudnuté zručnosti v oblasti verejnej 
správy, mimovládnych inštitúcií, podnikateľskom prostredí, 
hospodárskych organizáciách, ako samostatný vedecký 



pracovník v oblasti sociálnej práce, sociálneho poradenstva, 
personálnej práce. Ako špecialista v danej oblasti bude 
spôsobilý pre tvorbu a realizáciu sociálnej infraštruktúry, 
sociálno-etických programov, ako aj formovanie kultúry 
organizácie. 
 
Ústav  vedecky a pedagogicky spolupracuje so Zdravotně 
sociální fakultou Jihočeskej univerzity v Českých 
Budějoviciach (ČR), Univerzitou Hradec Králové (ČR), Institut 
fűr Pflegewissenschaft Universität Wien (Austria), s 
Univerzitou v Budapešti a vo Varšave, s vysokoškolskými 
pracoviskami v SR, ako aj renomovanými inštitúciami 
v oblasti sociálnej práce v SR. 
 
Vedenie ústavu: 
 
PhDr. Ladislav Fízik, PhD. –  riaditeľ ústavu 
 
prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc. – zástupca riaditeľa 
pre oblasť vedy a výskumu 
 
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. – zástupca riaditeľa pre 
organizačnú a pedagogickú činnosť 
 
Ing. Denisa Ivaničová – tajomníčka ústavu 
 
Dôležité termíny: 
 
Harmonogram štátnych záverečných skúšok 
v akademickom roku 2012-2013: 
 
2. roč. Mgr. štúdia:  

 termín odovzdania diplomových prác:  
do 2. marca 2013  

 termín štátnych záverečných magisterských  skúšok:  
8.-10. apríla 2013  

Štátnicové otázky pre  akademický rok 2012-2013 budú k 
dispozícii v decembri 2012. 

3. roč. Bc. štúdia:  

 termín odovzdania bakalárskych prác:  
do 23. marca 2013  

 termín štátnych záverečných bakalárskych skúšok:  
13.-15. mája 2013  

Štátnicové otázky pre  akademický rok 2012-2013 budú k 
dispozícii v januári 2013. 

Kontakt: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. 

 

Možnosti zahraničných pobytov a stáží 

Medzikultúrne kontakty rodnej kultúry s ostatnými 
kultúrami  vždy obohatia vnútro človeka. Možnosti letných 
jazykových kurzov, krátkodobých študijných pobytov 
obohatia poznanie študenta, človeka, možnosť porovnania 
spôsobov života prispejú k skvalitneniu toho nášho. Aj 
v tomto akademickom roku ponúka Slovenská 
akademická  informačná  agentúra množstvo zaujímavých 
možností pre študentov Slovenska. Podrobné informácie 
nájdete na webe: http://www.saia.sk/ alebo priamo 
v regionálnom pracovisku na Tajovského 51.  

SAIA, n. o., regionálne pracovisko  Banská Bystrica 
Tajovského 51,  974 01 Banská Bystrica 

tel./fax: 048/4137 810 
e-mail: saia.bbystrica@saia.sk 

Zodpovedná osoba:  
Mgr. Antónia Ľachová, 
koordinátorka programov  SAIA, n. o. 
pre banskobystrický región 
 
Hodiny pre verejnosť: 
Pondelok pre verejnosť zatvorené 
Utorok 9 – 12 13 – 16 
Streda 9 – 12 13 – 16 
Štvrtok  13 – 16 
Piatok 9 – 12     
  

Spracoval: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. 
 

AKTUALITY 
DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE: 

 
Ústav rómskych európskych štúdii sv. Sáry de Marseille 

VŠZaSP sv. Alžbety v Banskej  Bystrici   
a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR v Trenčíne 

Vás pozývajú na virtuálnu vedeckú konferenciu na tému: 
 

ETICKÉ OTÁZKY (NE)SLOBODY 
 

Tematické okruhy: 
Prirodzenosť človeka a jeho etika 

Etika slobody jedinca a menšín v spoločnosti 
Inštitucionálna nesloboda a jej dôsledky 

Sloboda médií a ich etika 
Vária 

 



Bližšie informácie: www.sposointe.eu,   www.ures.wbl.sk. 
 
Priame vystúpenie pre prihlásených účastníkov konferencie 
bude v priebehu dňa 12.12.2012 prostredníctvom Google 
Talk www.sposointe.eu. Výstupom konferencie bude 
recenzovaná kolektívna monografia (ISBN) 
vydaná zdarma vydavateľstvom SpoSoIntE. 
Účasť na konferencii je bezplatná. 
 

Srdečne sa tešíme na Vašu účasť ! 
 

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Ústav sv. 
Cyrila a Metóda Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce  sv. Alžbety Partizánske, Spoločnosť pre sociálnu 

integráciu v SR v Trenčíne Vás zvou na: 
 

2. ročník mezinárodní vědecké konference konané pod 
záštitou rektora Univerzity Jana Amose Komenského Praha 

doc. PhDr.  Luboše  Chaloupky, CSc. 
 

Rodina  v II. decéniu 21. století  se zaměřením na péči 
o jedince se zdravotním postižením, možnosti podpory 

dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí  
a kvalita života seniorů 

 
Konference se uskuteční v úterý  4. 12. 2012  
od 10:00 do 18:00 h ve společenském sále Domova pro 
seniory Malešice, Rektorská 577, Praha 10 
 

Jednotlivé sekce konference: 
 
I. Rodina v II. decéniu 21. století 
II. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
III. Zdravotní postižení 
IV. Zdravotní znevýhodnění 
V. Sociální znevýhodnění 
VI. Péče o seniory v rodině 
VII. Kvalita života seniorů  

Jednací jazyk konference:  čeština, slovenština 
  
Předběžné informace pro účastníky konference: 
http://www.ujak.cz/veda-a-vyzkum/vedecke-akce-
ujak/rodina-v-ii-deceniu-21-stoleti/ 
 

Přihlášky včetně anotace příspěvku zasílejte: 
Ing. Kateřiny Lendrové: lendrova.katerina@ujak.cz. 

 
Možnosti ubytování: 
Hotel Aramis, http://www.hotelaramis.cz/   
e-mail: hotelaramis@hotelaramis.cz 
Hotel Hejtman,http://www.hotel-hejtman.cz/ 
e-mail: hotel.hejtman@seznam.cz 
 

     
    Kontakt: doc. PhDr. Antonín Kozoň, PhD.  

 VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava  
 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb organizuje 
odbornú konferenciu  

na tému  „Kvalita sociálnych služieb a zavadzanie 
štandardov v Slovenskej republike“ 

 
Téma kvality sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v 
zariadeniach je veľmi aktuálna, úzko súvisiaca s prílohou č. 2 
Podmienky kvality poskytovania sociálnej služby k zákonu č. 
448/2008 Z. z. a jeho následných novelizácii. Asociácia 
poskytovateľov sociálnych služieb v SR preto organizuje 
odbornú konferenciu na tému „Kvalita sociálnych služieb a 
zavadzanie štandardov v Slovenskej republike“.  
Konferencia sa bude konať pod záštitou predsedu BBSK 
Ing.  Vladimíra  Maňku, 30. novembra 2012 v Banskej 
Bystrici. Cieľom konferencie je prediskutovať spôsoby 
zavadzania štandardov a na príkladoch dobrej praxe 
poukázať na potreby kvality poskytovania sociálnych 
služieb v zariadeniach sociálnych služieb. V prípade záujmu 
je možné  predniesť na odbornej konferencii vlastný 
príspevok. Kontakt:  lucia.svobodova@gmail.com. 
 
Konferenčný poplatok:     5 € (platí sa pri registrácií) 
Miesto:  Aula Obchodnej akadémie, Tajovského 25,  
 Banská Bystrica. 
Registrácia účastníkov:      9 – 10  h 
Bližšie informácie:           +421 904 325 987 
                                                 +421 948 567 711 
                                                  www.apssvsr.sk, www.ssss.sk  
 

Spracovala: Martina Mišurová 
študentka ÚREŠ, VŠZaSP sv.  Alžbety 



PUBLIKÁCIE 
 
SEGREGÁCIA ALEBO INKLÚZIA RÓMOV VO VZDELÁVANÍ: 
VOĽBA PRE ŠKOLY?  
 

 
 

publikované: 2012, slovenská verzia, kategórie: Vzdelávanie 
vydavateľstvo: Nadácia otvorenej spoločnosti 
autor: Jana Huttová, Oľga Gyárfašová, Martina Sekulová 
 
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v 
spolupráci s partnermi v období  január až september 2012 
realizovala výskum Benefity inklúzie vo vzdelávaní. 
Výskumný tím v zložení Jana Huttová (nezávislá 
konzultantka), Oľga Gyárfašová (IVO), Martina Sekulová 
(IVO) vypracoval na základe výsledkov výskumu rozsiahlu 
štúdiu Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: 
Voľba pre školy?, ktorá sa koncentruje na otázky inklúzie a 
exklúzie vo vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia na základných školách. Na základe výstupov z 
kvalitatívneho terénneho výskumu a komparatívnych 
údajov z medzinárodných, aj slovenských výskumov k 
téme, autorky formulujú súbor odporúčaní a možné 
riešenia na podporu inkluzívneho vzdelávania.  
 
Zdroj a bližšie informácie: www.osf.sk  

PROJEKTY 
 

Terénna sociálna práca v obci Veľké Dravce 
 
Terénna sociálna práca (TSP) v obci je realizovaná 
v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja v rámci 
národného projektu TSP. TSP je realizovaná od novembra 
2011 a je naplánovaná do decembra 2015. Vzhľadom na 
počet obyvateľov obce TSP vykonáva jeden terénny 
sociálny pracovník  a jedna asistentka terénneho sociálneho 
pracovníka.   
V obci žije približne 220 Rómov, avšak služby TSP 
nevyužívajú len  oni, ale aj ostatní obyvatelia obce, ktorí ich 
potrebujú. Medzi najčastejšie problémy, s ktorými za nami 
klienti chodia, patria: vybavovanie splátkových kalendárov, 
pomoc pri žiadaní a vybavovaní rôznych príspevkov a 
dávok, pomoc pri kontaktovaní exekútorov, poisťovní 
a iných inštitúcii, teda sme prostredníkom medzi klientom 
a inštitúciami.  
Hlavným dôvodom prečo naše prostredníctvo klienti 
vyhľadávajú je ten, že väčšinou nevedia poriadne po 
slovensky a tiež nevedia ako si majú potrebné potvrdenia 
a žiadosti napísať či vyplniť. Ak je to potrebné tak klientov aj 
osobne sprevádzame k doktorom alebo na úrady. 
Spolupracujeme aj s miestnou ZŠ a MŠ, s ktorými 
sledujeme dochádzku detí, taktiež dohliadame aj na to, aby 
sa nerozšírila epidémia vší, s ktorými sme tu už niekoľko krát 
mali problémy.  
TSP v obci spolupracuje aj s Ministerstvom práce, 
sociálnych veci a rodiny, v rámci ktorej sme klientom 
pomáhali so žiadosťou o dotáciu na humanitárnu pomoc.  

TSP taktiež spolupracuje aj s charitatívnymi organizáciami 
ako napríklad Adra, ktorá zabezpečila vianočné balíčky pre 
deti v hmotnej núdzi, taktiež aj MiniBodka, ktorá nám 
dodala šatstvo a my sme uskutočnili burzu šatstva, z ktorej 
sme výťažok odovzdali MiniBodke a ona z nich podporila 
Vianoce detí v detskom domove.  
TSP napomáha aj pri komunitnom plánovaní a to 
sumarizovaním demografických údajov a podkladov 
potrebných na vyhotovenie komunitného  plánu. Sociálni 
pracovníci taktiež úzko spolupracujú aj s miestnym 
obecným úradom pri prípravách kultúrno-spoločenských 
podujatí, pri podávaní žiadostí o granty, ktorými  by sme 
radi docielili zvýšenie kvality života obyvateľov v obci.  
 

Spracovala:  Bc. Viera Rubintová  
študentka ÚREŠ, VŠZaSP sv.  Alžbety 
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